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أخبار رياضية
رقم قياسي لغصن
ّ
حطم السباح اللبناني يوري غصن ،من نادي
مون السال ،رقمه القياسي في الـ 400متر
ً
حرة لفئة األحداث ( 9 - 8سنوات) مسجال
 6.21دقائق ،فيما كان الرقم السابق 6.23
دقائق .وجاء إنجاز غصن ضمن بطولة
لبنان الشتوية للسباحة التي أقيمت في نادي
سبرينغ هيلز.

بطولة الطاولة

هل يكون
نهائي البطولة
بني الرياضي
والشانفيل
األخير لالتحاد
الحالي؟
(أرشيف ــ
بالل جاويش)

جرت أول من أمس املرحلة الرابعة من
منافسات بطولة لبنان لفرق الرجال (درجة
أولى) في كرة الطاولة ،على طاوالت نادي
املون السال .وكانت مباراة األدب والرياضة
(كفرشيما) مع األنترانيك (بيروت) األكثر
إثارة ،واحتاج العبو األدب والرياضة إلى ثالث
ساعات النهاء املباراة ملصلحتهم .2 - 3
وعند ّ
السيدات ،فاز األدب والرياضة
كفرشيما على أنترانيك سن الفيل  0-3واملون
السال على ّ
مجمع الحريري  0-3وسيلتقي
في الدور نصف النهائي هومنتمن بيروت
مع املون السال من جهة ،واألدب والرياضة
كفرشيما مع شباب ّ
الفوار زغرتا من جهة
أخرى.

وفد أوملبي يزور الوزير

املريض (الجمعية العمومية) ،فإما أن
يعالجوه اليوم وإما أن ينتظروا بعد
سنتني».

وسطية الصفدي
آراء متضاربة بشأن امل��وض��وع ،فأين
يقف أحد «الالعبني الرئيسيني» وهو
رئيس نادي املتحد أحمد الصفدي؟
الصفدي ي��رى أن التغيير وارد ،وهو
م� ��ع ك� ��ل م� ��ا ي �م �ك��ن أن ي � �ك ��ون أفضل
للعبة ك��رة ال�س�ل��ة ،م�ش�ي�رًا ال��ى وجود
م �ش��اورات ج��دي��ة م��ع الحلفاء إليجاد

ات �ح ��اد أف �ض ��ل« ،ع �ل �م��ًا ب ��أن التوقيت
(قبل كأس العالم أو بعدها) ال يعني
ش�ي�ئ��ًا اذا ك ��ان ه �ن��اك ب��دائ��ل حقيقية.
وب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى رئ �ي��س االت �ح��اد بيار
ك��اخ �ي��ا ،ف��أن��ا أح �ت��رم��ه ع�ل��ى الصعيد
ال �ش �خ �ص��ي ،وه� �ن ��اك ت ��واص ��ل بيننا،
ّ
ولكن كاتحاد كرة سلة فأنا أعده غير
ج��دي��ر ب��امل �س��ؤول �ي��ة .أن ��ا أت �ح��دث هنا
م��ن منطلق وط�ن��ي وري��اض��ي وبعيدًا
عن السياسة ،وبالتالي اذا كان هناك
ت�ق��اط��ع ف��ي ال��رؤي��ة م��ع ج �ه��ات أخرى
ل�ي�س��ت ح�ل�ي�ف��ة ل�ن��ا س�ي��اس�ي��ًا ،ف �ه��ذا ال

يعني أن نرفضها ما دامت تفيد لعبة
كرة السلة .واذا كان كل شيء في البلد
م�س� ّ�ي�س��ًا ،ف�ل�م��اذا ال ت �ك��ون ك ��رة السلة
ب �ع �ي��دة ع ��ن ه� ��ذا امل �ن �ط��ق ون �ع �م��ل في
إطار رياضي؟ كل ما أريده هو اتحاد
م �ت �ج��ان��س ي �ع �م��ل أع � �ض� ��اؤه بنجاح
ليكون نجاحهم نجاحًا للوطن بكل
طوائفه وتياراته السياسية».
وف��ي ظ��ل الحديث ع��ن التغيير ،يبدو
رئيس االت�ح��اد بيار كاخيا «مرتاحًا
إل ��ى وض� �ع ��ه» ،ف �ه��و ي ��رى أن االتحاد
مستمر م��ا دام ��ت ل��دي��ه ث�ق��ة الجمعية

العمومية ،وخصوصًا ع��دم ورود أي
اس�ت�ق��ال��ة م��ن األع �ض ��اء ال ��ى االتحاد،
م�ع�ت�ب�رًا أن م��وض��وع ال�ت�غ�ي�ي��ر مؤجل
الى ما بعد كأس العالم ،هذا اذا طرح
أس��اس��ًا ،مضيفًا «إذا ك��ان ه�ن��اك عدم
ّ
تجانس بني األعضاء ،فهذا مرده الى
م��رج�ع�ي��ات ه ��ؤالء األع �ض��اء وه ��م من
يتحملون امل�س��ؤول�ي��ة» .وع��ن العالقة
مع الصفدي ،يشير كاخيا الى تواصل
ّ
يومي معه ،اضافة الى التفاهم الكامل،
«فاألهداف واحدة واإليمان بلعبة كرة
السلة أكبر من أمور حصلت سابقًا».

فوتســال

كانوي كاياك جامعي

لبنــــان يهــــزم العــــراق  4ــ 2
ّ
ق� � � ��دم م �ن �ت �خ��ب ل� �ب� �ن ��ان ل � �ك� ��رة القدم
للصاالت استعراضًا هجوميًا مميزًا
وه��زم ضيفه ال�ع��راق��ي  ،2-4ف��ي اولى
م �ب��ارات �ي �ه �م��ا ال��ودي �ت�ي�ن ع �ل��ى ملعب
الرئيس لحود  ،ضمن استعداداتهما
لخوض كأس آسيا في اوزبكستان.
س � ّ�ج ��ل ل �ل �ب �ن��ان ق ��اس ��م ق ��وص ��ان ()2
وم �ح �م��ود ع �ي �ت��ان��ي وه �ي �ث��م عطوي،
ول � �ل � �ع ��راق ح� �س�ي�ن ع� �ل ��ي ومصطفى
محياي.
وي�ل� ًت�ق��ي املنتخبان
ثانية اليوم الساعة
 18.30ع �ل��ى امللعب
عينه.

إيقاف عطار
المبرة سنة ودعوة
رئيس الحكمة
إليداع معلومات
واألنصار يرد

العبا منتخب الصاالت قاسم قوصان والحارس حسني همداني

استقبل وزير الشباب والرياضة علي
عبد الله ،في مكتبه بالوزارة أمس ،وفد
اللجنة االوملبية الدولية (صندوق التضامن
االوملبي) واملجلس االوملبي اآلسيوي ويضم:
أوليفييه نيامكي ،فلوريان شاباالي وحيدر
فرمن ،بحضور رئيس اللجنة االوملبية
اللبنانية انطوان شارتييه وأعضاء اللجنة
التنفيذية .وأوضح الوفد ان زيارته للبنان
واللقاءات التي يعقدونها هي من اجل
االطالع على االحتياجات وتحديد آليات
الدعم املطلوب.
من جهة ثانية ،تعقد الجمعية العمومية
للجنة االوملبية اللبنانية جلسة عادية ،اليوم،
عند الساعة  16.00في فندق متروبوليتان ـ
سن الفيل ،وهي مخصصة ملناقشة وإقرار
البيانني االداري واملالي عن الفترة املمتدة
من  2008/1/1لغاية  ،2010/2/5إضافة الى
عرض ّ
مفصل لكيفية االستفادة من برامج
صندوق التضامن االوملبي.

مقررات االتحاد

أع � � � � �ل� � � � ��ن االتحاد
اللبناني لكرة القدم مقررات ،أبرزها:
ـ دع� ��وة رئ �ي��س ن� ��ادي ال�ح�ك�م��ة طالل
مقدسي إليداع االتحاد ما يملكه من
معلومات ّ
عما أدلى به إعالميًا عن أن
أح��د ال�ح�ك��ام ع��رض عليه دف��ع مبلغ
 2000دوالر للحصول على تسهيالت
ل �ف��ري �ق��ه ،وذل� ��ك ل�ف�ت��ح أوس� ��ع تحقيق
بهذا األمر .ـ إيقاف العبي املبرة علي
العطار (سنة ،لضربه الحكم) ،سعد

ال��دي��ن ب�ل�ه��وان ( 3م�ب��اري��ات لطرده)،
بالل حاجو (أول مباراة في الكأس).
ـ ت�غ��ري��م ن ��ادي األن �ص��ار م�ل�ي��ون ليرة
مل��ا ب��در م��ن مشجعيه (ش �ت��م الحكام
والع �ب��ي ال� �ن ��ادي امل �ن��اف��س) .ـ إيقاف
الع��ب البنك اللبناني الكندي سيرج
سعيد في كرة الصاالت تسعة أشهر.
ّ
األنصار يرد
ص ��در ع��ن ن ��ادي األن �ص��ار ب �ي��ان جاء
فيه :استغرب األن�ص��ار إص��رار املبرة
ع� �ل ��ى ال �ت �ج �ن��ي ع �ل �ي��ه ع� �ب ��ر بيانات
ص �ح �ف �ي��ة ت� �ل ��ي ك � ��ل م � � �ب � ��اراة تجمع
الفريقني ،وتوقعت إدارة األنصار أن
تبادر إدارة املبرة إلى تهنئة األنصار
وتقديم اعتذار عما ب��در من العبيها
م� ��ن ش� �ت ��ائ ��م م��ذه �ب �ي��ة ب� �ح ��ق بعض
الع �ب ��ي االن � �ص ��ار وت �خ��وي��ن مذهبي
بحق آخرين بسبب تأديتهم واجبهم
الطبيعي .ل��ن نتوقف عند حفنة من
ج �م �ه��ور ت � �ج ��اوزت األص� � ��ول وجرى
التصدي لها بحزم من إدارة النادي،
وتحديدًا رئيس النادي كريم دياب...
ك��ذل��ك فإننا كنا بانتظار الكثير من
ال �ش �ك��ر وال �ت �ق��دي��ر مل ��ا أظ� �ه ��ره العبو
األنصار وإداريوه وفنيوه من أخالق
عالية إزاء ما تعرضوا له.

أقام االتحاد الرياضي اللبناني للجامعات،
برعاية رئيس االتحاد الجامعي القاضي
نصري لحود ،وبإشراف رئيس لجنة لعبة
الكانوي كاياك في االتحاد الجامعي ورئيس
نادي سيور ناتور علي عواضة ،بطولة
الجامعات في الكاياك على مجرى نهر
الليطاني جسر الخردلي.
وجاءت النتائج كاآلتي :املرتبة األولى :حسن
حمدان ونور نعمة من جامعة  ،L.I.Uاملرتبة
الثانية :ديان بولس ونبيل غصن من جامعة
 ،U.S.Jاملرتبة الثالثة :عامر شريتي وخليل
مزهر من جامعة  .B.A.Uوقدم امليداليات
رئيس االتحاد اللبناني للكانوي كاياك مازن
رمضان ورئيس جمعية حماية البيئة الدكتور
ماجد بعلبكي في النبطية ومندوب شركة ريد
بول الداعمة للبطولة.

فضل الله ضيف «لقاءات رياضية»
ّ
يحل أمني سر نادي املبرة حسني فضل الله
ضيفًا على برنامج «لقاءات رياضية» عبر
أثير إذاعة صوت الشعب .وسيتطرق الحديث
معه إلى آخر التطورات على الساحة الكروية
وإلى األجواء التي رافقت نهائي كأس لبنان
وما تاله من بيانات.
يبث البرنامج اليوم عند الساعة 16.30على
املوجتني  103.7و 104أف أم.

